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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 16
της  16ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης  186

              ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: 
                                "Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας".

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν.  Αντιστάσεως)  σήμερα την  16η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2018,
ημέρα της  εβδομάδος Δευτέρα και  ώρα 18:30,  συνήλθε  σε τακτική  συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 11274/12-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010),  περί  "Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης",  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους συμβουλίων  των
δημοτικών  κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγίων  Θεοδώρων,  στον
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και  στον Δήμαρχο κ.  ΓΚΙΩΝΗ
Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  επί συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα   δεκαπέντε  (15),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης
Σπυρίδων,  4.Πέρρας  Σωτήριος,  5.Θυμής  Φίλιππος,  6.Πρωτοπαππά  Μαρία,
7.Παντελέου  Κων/νος,   8.Νικολάου Σωτήριος,  9.Κορδαλή Σωτηρία,  10.Ρουμελιώτης
Γεώργιος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Στάμου Γεώργιος, 13.Λογοθέτης Κων/νος,
14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Πέτρου Θεόδωρος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας,
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος,
αντίστοιχα, καθώς και ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ.
Γκίκας Ιωάννης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα.

Α π ό  ν  τ  ε  ς:  1.Θυμής  Μιχαήλ,  2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Σπύρου  Κων/νος,
4.Γεωργίου  Αθανάσιος,  5.Παύλου  Παύλος,  6.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  7.Βαρελάς
Παναγιώτης,  8.Γεωργίου  Χαράλαμπος,  9.Δόσχορης  Κων/νος,  10.Κοφινάς  Ηλίας,
11.Θεοδώρου Αγγελική,  12.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προσήλθαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κκ.  Βαρελάς Παναγιώτης & Γεωργίου
Αθανάσιος,  ενώ αποχώρησε ο κ.  Στάμου Γεώργιος,  ο  οποίος απουσίαζε  έως την
ολοκλήρωσή της.
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Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 117/2017 (ΑΔΑ:Ω42ΙΩΛ3-Υ0Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε  η  μελέτη  ανέγερσης  νέου Δημοτικού  Σχολείου  Ισθμίας  (αρ.  μελ.
22/2017)  σε  οικόπεδο  ιδιοκτησίας  του  Δήμου  έκτασης  9.205,41  μ2,  το  οποίο
βρίσκεται  στην  περιοχή  Κυρά   Βρύση  Ισθμίας  επί  της  ασφαλτοστρωμένης  οδού
Ισθμίας - Εξαμιλίων.
2. Η υπ' αριθ. 789/04-04-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΔΕ7Λ1-7Τ1) (με αριθ. πρωτ. Δήμου 6111/06-04-
2017)  Πρόσκληση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας
Πελοποννήσου  για  υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
"Πελοπόννησος", Άξονας Προτεραιότητας 2Β "Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου
Δυναμικού", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  με  τίτλο:  «Αναβάθμιση  των  υποδομών  Πρωτοβάθμιας  /
Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  –  κτιριακές  υποδομές»,  στην  οποία  δυνητικοί
δικαιούχοι είναι και οι Δήμοι.
3. Η υπ' αριθ. 118/2017 (ΑΔΑ:ΩΕΞΡΩΛ3-0ΗΔ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία  εγκρίθηκε  η  υποβολή  πρότασης στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη, προς χρηματοδότηση, του ανωτέρω έργου
σύμφωνα με την προαναφερθείσα πρόσκληση.
4. Η  υπ’  αριθ.  2573/20-10-2017  (ΑΔΑ:6ΒΞΛ7Λ1-Σ1Ε) Απόφαση  Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου,  περί  ένταξης  της  Πράξης  «Ανέγερση  Νέου  Δημοτικού  Σχολείου
Ισθμίας»,  με  κωδικό  MIS (ΟΠΣ)  5007895,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  2Β
«Υποδομές  Υποστήριξης  Ανθρωπίνου  Δυναμικού»  του  προαναφερθέντος  Ε.Π.,
συνοδευόμενη, ως αναπόσπαστο μέρος της, από Παράρτημα όπου αναφέρονται οι
υποχρεώσεις  του  δικαιούχου,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  τηρήσει  τους  όρους  της
απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με τους όρους και τον
χρονικό προγραμματισμό αυτής.
Σύμφωνα με  την  ανωτέρω  Απόφαση,  η  επιλέξιμη  δημόσια  δαπάνη  από  το  Ε.Π.
ανέρχεται στο ποσό των  #3.739.677,01# €.  
5. Η υπ' αριθ. 286/2017 (ΑΔΑ:6Υ19ΩΛ3-Ω3Δ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία  έγινε  αποδεκτή  η  ένταξη  της  ανωτέρω  Πράξης  και  ορίστηκαν  υπεύθυνος
χειριστής και Υπόλογος Διαχειριστής αυτής.
6. Το υπ' αριθ. 1563/19-06-2018 έγγραφο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στο  οποίο  διατυπώνεται  θετική  γνώμη  για  τη
δημοπράτηση του έργου "Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας".
7. Το από 26-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών  &  Υπηρεσιών  Δόμησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  με  το  οποίο
εισηγείται  την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του ανωτέρω έργου,  συνολικού
προϋπολογισμού #3.709.677,01# €.
8. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 64-7341.002 του
σκέλους  των  εξόδων  του  με  τίτλο  "Ανέγερση  νέου  Δημοτικού  Σχολείου  Ισθμίας",
προβλέπεται πίστωση ποσού #3.709.677,01# €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του
N.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/τ.Α'/8-8-2016)  "περί  Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών" μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών του

          



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  
 την εκτέλεση του έργου "Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας"  συνολικού

προϋπολογισμού #3.709.677,01# €, και
 τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του.

Με  επόμενη  Απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  θα  γίνει  η  διάθεση  της
εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  186/2018.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές)

              Ακριβές Αντίγραφο
       Λουτράκι 17 Ιουλίου 2018
             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
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